Afrodíté - harmonizační elixír pro ženy všech věkových kategorií
Afrodíté je regenerační a harmonizační elixír, zaměřený na zmírnění celé řady
gynekologických problémů, jak hormonálního, tak i zánětlivého charakteru.
Svým složením i účinky je Afrodíté určena pro ženy všech věkových kategorií.
Afrodíté lze využít hlavně při premenstruálních tenzích,
poruchách cyklu, nadměrném menstruačním krvácení, křečovitých bolestech v podbřišku
během menstruace, gynekologických zánětech a výtocích. Účinné látky v přípravku také
výrazně snižují riziko potratu a výhřezu dělohy. Elixír je velmi vhodný k tlumení
klimakterických obtíží (návaly, pocení, bolesti hlavy, únava apod.).

Vynikající účinky elixíru

Velmi významnou vlastností Chlorella růstového faktoru, obsaženého v elixíru Afrodíté
je podpora plodnosti. Ta se projevuje jak v optimalizaci ovogeneze, tak i v silném
harmonizačním vlivu přírodních látek na celý hormonální systém ženy.

Afrodíté přirozeně snižuje riziko vzniku a progrese nádorových onemocnění –
především v oblasti dělohy, vaječníků a prsu. Výrazně se rovněž podílí na přirozeném

Elixír

posilování imunitního systému a odolnosti organismu proti nepříznivým vlivům okolního
prostředí. Celkový harmonizační efekt produktu se projevuje v regulaci trávicích a

střevních potíží (bolesti a křeče, zácpa), v prevenci osteoporózy a v podpoře růstu a kvality vlasů a nehtů.
Při užívání elixíru Afrodíté lze očekávat i výrazný ústup řady kožních problémů.
Ve sféře psychiky je zdůrazněn především celkový efekt harmonizační, zklidňující a protistresový. Afrodíté
pomáhá účinně tlumit neurózy, stavy melancholie, deprese a fobie. Komplex přírodních látek má také velmi
dobrý vliv na řadu psychických potíží spojených s klimaktériem.

Elixír Afrodíté je určen pro všechny ženy, které chtějí být v dnešní době zdravé, krásné a přitažlivé.
Složení: Chlorella růstový faktor, extrakty bylin: kontryhel žlutozelený (Alchemilla xanthochlora), maca –
řeřicha peruánská (Lepidium meyenii), řebříček obecný (Achillea millefolium), měsíček lékařský (Calendula
officinalis), kakost luční (Geranium robertianum), mateřídouška obecná (Thymus serpyllum), hluchavka
bílá (Lamium album), květový med, červené hroznové víno.
Obsah alkoholu max. 20%. Obsah: 200 ml Cena: 380 Kč

Dávkování: 1 kávová lžička 2 - 3 x denně před jídlem nebo vytestování přímo na míru.

Chlorella růstový faktor (CGF) - jedinečný komplex látek z české Chlorelly:
Jedním z nejvíce ceněných účinků Chlorella růstového faktoru (CGF) na lidský organismus je jeho výjimečný
pozitivní vliv na produkci zárodečných buněk u žen i mužů. U žen tedy dochází k normalizaci ovogeneze – tj.
tvorby zdravých a oplodnění schopných vajíček. Tento efekt tak především u žen s nižší plodností zvyšuje
šanci na přirozené početí dítěte.
Elixír Afrodíté je obohacen vysokým procentem čistého Chlorella růstového faktoru. To z něj činí zcela
výjimečný produkt, který zregeneruje a zharmonizuje ženský organismus. V kombinaci s produktem Mystery
může napomoci v řadě případů k vyřešení i mnohaleté neplodnosti a vytvoření úplné a šťastné rodiny.
Chlorella růstový faktor působí na lidský organismus v mnoha směrech. K nejdůležitějším účinkům patří
podpora růstu a dělení buněk a regenerace tkání, přirozená podpora imunity, schopnost organismu rychleji se
regenerovat po těžkých nemocech, námaze a stresu, ozáření či intoxikaci, likvidace zánětů a urychlení
hojivých procesů v těle, zlepšení kvality pleti a pokožky, podpora růstu a kvality vlasů, protinádorové
působení.
Účinky CGF na lidský organismus jsou tak výjimečné, že pro to nemáme srovnání s žádnou jinou přírodní či
syntetickou látkou. Právě díky Chlorella růstovému faktoru se řasa Chlorella celosvětově proslavila.

